
Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
dhr. R.S. Cazemier

Griffier:
dhr. O.J.R.J. Huitema

Aanwezig zijn de leden:
dhr. A.G.A. Mentink (CDA), dhr. M. Geerdink
(CDA), dhr. E.A. van Bree (CDA), dhr. J.G.
Jogems (CDA), dhr. B.H.G.J. Blokhuis (CDA),
mevr. R.E.M. Breukers (CDA), dhr. E.H.J.
Hemmer (CDA), dhr. R.M. Severijn (PvdA),
dhr. A.P.M. Maathuis (D66), dhr. M. Tijink
(VVD), dhr. B.J. Brand (VVD), dhr. G.F.A.J.
Krabbe (Lokaal Dinkelland), mevr. A.J.J.M.
ten Dam-Koopman (Lokaal Dinkelland), mevr.
M.C.F. Metz-Bekkers (Lokaal Dinkelland),
dhr. J.G.J. Kienhuis (Lokaal Dinkelland), dhr.
N.G.H. Bijen (Lokaal Dinkelland), dhr. J.H.J.
Meijer (Lokaal Dinkelland), mevr. A.M.T. ten
Dam (Lokaal Dinkelland), dhr. A.H.J. Schutte
(Lokaal Dinkelland), mevr. S.C.M. Vrijkorte
(Lokaal Dinkelland), mevr. H.D. Kortink-
Schiphorst (Lokaal Dinkelland)

Aanwezig van het college:
dhr. A.B.J. Steggink, mevr. J.B.M. Zwiep-
Rosens, mevr. L.M. Stokkelaar-Fila, mevr.
C.M.E. Duursma-Wigger, dhr. J.G.A.
Kleissen alsmede loco-gemeentesecretaris
dhr. E.G. Grobben

Plaats:
Raadzaal

Tijd:
19:30 - 21:45 uur

Vastgesteld op:
26 mei 2015

1 Opening (19:36)

Woordvoerders:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. 
De voorzitter deelt mee dat de heer Geerdink later in de vergadering zal komen. 
Namens de gemeenteraad condoleert hij de heer en mevrouw van Bree met het verlies van hun vader en
schoonvader. 
Stemnummer is nummer 17 de heer Meijer.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE
RAAD VAN DINKELLAND GEHOUDEN OP 21-04-2015

http://www.bestuursweb.nl/locaties/raadzaal/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00180/?risVideoOffset=1429637788


2 Vaststelling agenda (19:37)

agenda 15-april21 (gewijzigd).pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
Mevr. An. ten Dam (Lokaal Dinkelland) verzoekt agendapunt 8 Voorstel inzake vaststellen van de
Kapverordening Dinkelland 2015 dat als hamerstuk staat geagendeerd, als bespreekstuk te behandelen. 
De voorzitter stelt voor agendapunt 13 Voorstel inzake het nemen van een voorbereidingsbesluit als
hamerstuk te behandelen.

Besluit:
De raad besluit agendapunt 8 Voorstel inzake vaststellen van de Kapverordening Dinkelland 2015 als
bespreekstuk te behandelen en agendapunt 13 Voorstel inzake het nemen van een voorbereidingsbesluit
als hamerstuk te behandelen waarna de agenda met inachtneming van deze wijzigingen wordt vastgesteld.

4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking (19:40)

Woordvoerders:
Wethouder Kleissen doet een mededeling over de procesgang betreffende het rapport Samenwerken doen
we zelf van de commissie Robben.

5 Vragenhalfuur (19:43)

Gemeenschappelijke Regelingen (CDA).pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Jogems (CDA) stelt namens de CDA-fractie vragen over de Gemeenschappelijke Regelingen. De
voorzitter draagt voor dit onderwerp het voorzitterschap over aan de plaatsvervangend voorzitter mevrouw
Kortink en beantwoordt als portefeuillehouder de gestelde vragen.
De vragen zijn aan de besluitenlijst gehecht.

De heer Maathuis (D66) stelt een vraag over de mogelijke bouw van een muur met glazen kunstobjecten op
de Kuiperberg in Ootmarsum.
Wethouder Stokkelaar beantwoordt de gestelde vragen per mail.

6 Open debatronde (19:50)

nadelige gevolgen Wwz (ketenbepaling) onderwijs (CDA, LD).pdf ( versie 1 )
ketenregeling (Wwz) in onderwijs (CDA).pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
Het voor dit agendapunt ingediende onderwerp inzake de nadelige effecten van de gewijzigde ketenregeling
(Wwz) in het onderwijs is aan de besluitenlijst gehecht. Tevens dienen de CDA-fractie en de fractie Lokaal
Dinkelland hierover een motie in. Ook deze motie is aan de besluitenlijst gehecht.

Besluit:
De motie wordt met 18 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, D66) en 3 stemmen tegen (VVD, PvdA)
aangenomen.

7 Ingekomen stukkenlijst d.d. 7 april 2015 (20:26)

ingekomen stukkenlijst getekend.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De ingekomen stukkenlijst wordt conform vastgesteld.

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00180/?risVideoOffset=1429637847
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4215/1/
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http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00180/?risVideoOffset=1429638225
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http://www.bestuursweb.nl/stukken/4258/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4261/1/user.edit.page.html
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http://www.bestuursweb.nl/stukken/4223/1/


8 Voorstel inzake vaststellen van de Kapverordening Dinkelland 2015 (20:26)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
een nieuwe kapverordening vast te stellen.

nota zienswijze kapverordening.pdf ( versie 1 )
Proces omgevingsvergunning landschapselement.pdf ( versie 1 )
Proces omgevingsvergunning solitaire boom.pdf ( versie 1 )
FAQ Kapverordening.pdf ( versie 1 )
kapverordening raadsvrstl-besl (getekend).pdf ( versie 1 )
kapverordening (LD).pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
Mevr. An. ten Dam dient namens de fractie Lokaal Dinkelland een motie in. Deze motie is aan de
besluitenlijst gehecht.

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
De motie wordt unaniem aangenomen.

9 Voorstel inzake het opnieuw vaststellen van de grenzen van de bebouwde kommen
ingevolge de Boswet (20:45)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Boswet opnieuw vast te stellen.

Bebouwde kommen Boswet raadsvrstl-besl (getekend).pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
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10 Voorstel inzake actualisatie bestemmingsplan Recreatieterrein Bavelds Dennen Noord
Deurningen (20:45)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
1. op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met
artikel 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de digitale versie van het bestemmingsplan
recreatieterrein Bavelds Dennen, met identificatiecode NL.IMRO.1774.RECBPBaveldsdennen-0401,
gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals verwoord in het Rapport
zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Recreatieterrein Bavelds Dennen van 11 februari 2015;
2. het bestemmingsplan recreatieterrein Bavelds Dennen analoog gewijzigd vast te stellen ten opzichte van
het ontwerpbestemmingsplan zoals verwoord in het Rapport zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan
Recreatieterrein Bavelds Dennen van 11 februari 2015; 
3. vaststelling van de digitale ondergrond met identificatiecode: o_NL.IMRO.1774.RECBPBaveldsdennen-
0401.dxf; 
4. geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien de kosten anderszins verzekerd zijn;
5. ten aanzien van de ingediende zienswijzen te beslissen overeenkomstig de conclusies in het Rapport
zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Recreatieterrein Bavelds Dennen van 11 februari 2015;
6. het beeldkwaliteitsplan Bavelds Dennen van 27 november 2013 vast te stellen.

bestemmingsolan Bavelds Dennen reactienota zienswijzen.pdf ( versie 1 )
ontwerp bestemmingsplan Bavelds Dennen.pdf ( versie 1 )
Verbeelding bestemmingsplan Bavelds Dennen.pdf ( versie 1 )
Recreatieterrein Bavelds dennen bijlage regels.pdf ( versie 1 )
Recreatieterrein Bavelds dennen bijlagen bij toelichting.pdf ( versie 1 )
Beeldkwaliteitsplan Bavelds Dennen.pdf ( versie 1 )
Bavelds Dennen raadsvrstl-besl (getekend).pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

11 Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Weerselo, Echelpoelweg 9-11 (20:45)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is: 
1. Om op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan Weerselo,
Echelpoelweg 9-11” met identificatiecode NL.IMRO.1774.WEEBPECHELPOELWEG11-0401 met de
bijbehorende bijlagen en bestanden ongewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in het bijgaande
raadsvoorstel;
2. Om op grond van artikel 1.2.4 van het Bro de digitale ondergrond met identificatiecode o_NL.
IMRO.1774.WEEBPECHELPOELWG11-0401 vast te stellen;
3. Om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van
kosten van de grondexploitatie over de in het plan liggende gronden anderszins verzekerd is.

Echelpoelweg raadsvrstl-besl (getekend).pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
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12 Voorstel inzake vaststelling van de Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018
Dinkelland (20:46)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
de nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Dinkelland vast te stellen.

Nota reserves en voorzieningen raadsvrstl-besl (getekend).pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

13 Voorstel inzake het nemen van een voorbereidingsbesluit (21:03)

Type Agendapunt:
hamerstuk

raadsvrstl-besl voorbereidingsbesluit (getekend).pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

Schorsing (21:04)

14 Voorstel inzake aanbeveling tot herbenoeming burgemeester (dit onderwerp wordt conform
de wettelijke procedure in beslotenheid behandeld) (21:44)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Woordvoerders:
De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de plaatsvervangend voorzitter mevrouw Kortink en verlaat
de vergadering. 
De plaatsvervangend voorzitter stelt de raad voor in beslotenheid over dit onderwerp te vergaderen. De raad
stemt hier unaniem mee in. 

(Besloten vergadering)

De plaatsvervangend voorzitter heropent de openbare raadsvergadering. De heer Cazemier komt terug in de
vergadering.
De plaatsvervangend voorzitter deelt mee dat de raad unaniem heeft besloten de heer mr. R.S. Cazemier
aan te bevelen voor herbenoeming tot burgemeester van de gemeente Dinkelland. 
Zij feliciteert de burgemeester met het voorgenomen besluit.

15 Sluiting (21:45)

Woordvoerders:
De plaatsvervangend voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur waarna ze het ambtsgebed uitspreekt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 26 mei 2015.

De griffier,  De voorzitter,

dhr. O.J.R.J. Huitema dhr. R.S. Cazemier
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